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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА 
КУРСОВИХ РОБІТ. ПОРЯДОК ВИБОРУ СТУДЕНТОМ ТЕМИ 

КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 

В умовах динамічного розвитку ринкової економіки і жорсткої 
конкуренції між суб’єктами господарювання дуже важливим є 
удосконалення всіх складових комплексу маркетингу на основі сучасних 
систем збору маркетингової інформації та її обробки в процесі 
маркетингового аналізу. Результати маркетингового аналізу мають 
використовуватися для обґрунтування управлінських рішень, що 
зорієнтовані на ринок. 

Формою індивідуального завдання по дисципліні є курсова робота. 
Курсова робота складається зі вступу, основної частини, висновків, списку 
використаних джерел і додатків. Обсяг курсової роботи  – до 50 сторінок 
формату А4. 

Об’єктом дослідження є реальна юридична особа (виробниче 
підприємство, торговельна організація, підприємства іншої галузевої 
приналежності, комерційні банки тощо). Джерелами інформації для 
виконання курсової роботи є звітність підприємств, на яких студенти 
проходять практику або звітність акціонерних товариств, що розміщена на 
українському порталі сайтів акціонерних  товариств pat.ua та на 

smida.gov.ua. 

Основна частина курсової роботи містить теоретичний, аналітичний і 
проектний розділи. В теоретичному розділі обґрунтовуються основні 
поняття, категорії та процеси, що розкривають тему курсової роботи. В 
аналітичному розділі студент виконує аналіз основних фінансово-
економічних показників діяльності юридичної особи – об’єкта 
дослідження, а також виконує комплексний маркетинговий аналіз щодо 
об’єкта дослідження. В проектному розділі студент, виходячи з результатів 
фінансово-економічного та маркетингового аналізів розробляє 
рекомендації з удосконалення всіх складових комплексу маркетингу 
(маркетинг-міксу) на підприємстві. 

Метою курсової роботи є розробка (за результатами теоретичного 
дослідження та спеціального і комплексного маркетингового аналізів) 
рекомендацій з удосконалення застосування інструментів маркетингу на 
підприємстві – об’єкті дослідження, з покращання управління всіма 
складовими комплексу маркетингу, з впровадження досвіду закордонних 
компаній в галузі маркетингової діяльності тощо. 

Завданнями курсової роботи є:  
� виконання теоретичного дослідження за темою курсової роботи; 
� виконання основних складових фінансово-економічного аналізу 

діяльності об’єкта дослідження; 
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� виконання комплексного маркетингового аналізу (на прикладі 
підприємства – об’єкта дослідження); 

� розробка на основі результатів аналізу програми заходів щодо 
удосконалення маркетингової діяльності підприємства – об’єкта 
дослідження).   

Курсова робота компонується в такій послідовності: 
� титульна сторінка; 
� зміст; 
� вступ; 
� теоретичний розділ;  
� аналітичний розділ; 
� проектний (рекомендаційний) розділ; 
� висновки; 
� список використаних джерел; 
� додатки. 

Викладач до початку календарних термінів курсового проектування 
видає студенту завдання на курсову роботу. 

Вибір теми курсової роботи здійснюється відповідно до 
індивідуального номера варіанта за допомогою табл. 1.1. Індивідуальний 
номер варіанта – це дві останні цифри номера залікової книжки 
(індивідуального плану студента) плюс один. Якщо визначений таким 
чином номер перевищує кількість тем, що є запропонованими в табл. 1.1, 
то визначене число ділиться на два і заокруглюється до цілих. Це і буде 
номер варіанта для виконання всіх розділів курсової роботи (і 
теоретичного, і аналітичного, і проектного). 

На титульній сторінці курсової роботи необхідно вказати номер 
варіанта, номер залікової книжки (індивідуального плану студента) і 
порядок визначення номера варіанта.  

Курсова робота, яка виконана не за варіантом, не перевіряється 
викладачем і не допускається до захисту. 

 
Таблиця 1.1  

 
Рекомендована тематика курсових робіт  
з навчальної дисципліни «Маркетинг» 

 

Варі 
ант 
№ 

Тема курсової роботи 

 
1. Розробка маркетингової інноваційної стратегії підприємства 

2. 
Удосконалення інформаційного забезпечення маркетингової 
діяльності підприємства  
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Варі 
ант 
№ 

Тема курсової роботи 

 

3. 
Підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства шляхом 
удосконалення його комплексу маркетингу 

4. Підвищення ефективності конкурентної стратегії підприємства  

5. 
Удосконалення комплексу маркетингу на підприємстві за критерієм 
гармонізації  інтересів споживача і продавця  

6. 
Удосконалення комплексу маркетингу на підприємстві в рамках 
концепції соціально-етичного маркетингу  

7. 
Використання елементів комплексу маркетингу в конкурентній 
політиці підприємства 

8. 
Стратегія забезпечення (підвищення) конкурентоспроможності 
підприємства  

9. Планування і організація маркетингової діяльності підприємства  
10. Удосконалення товарної політики підприємства  
11. Формування товарного асортименту підприємства  

12. 
Оптимізація взаємодії комплексу маркетингу на підприємстві і 
поведінки споживачів  

13. Удосконалення маркетингової збутової політики підприємства  

14. 
Удосконалення стратегічних рішень щодо каналів розподілу товарів 
підприємства  

15. Маркетингові дослідження в системі управління підприємством  

16. 
Маркетингові дослідження конкурентоспроможності продукції 
підприємства як чинник підвищення конкурентоспроможності 
підприємства  

17. Удосконалення маркетингової цінової політики підприємства  
18. Удосконалення маркетингової комунікаційної політики підприємства 

19. 
Аналіз факторів зовнішнього середовища та обґрунтування вибору 
маркетингової стратегії підприємства  

20. 
Аналіз конкурентної ситуації на ринку та обґрунтування вибору 
маркетингової стратегії  

21. 
Аналіз уподобань споживачів та використання його результатів для 
удосконалення комплексу маркетингу  

22. 
Аналіз маркетингового середовища та обґрунтування вибору 
маркетингової стратегії  підприємства  

23. Дослідження ринку товару та обґрунтування вибору маркетингової ніші  

24. 
Розробка програми просування (товарної, цінової політики, політики 
розповсюдження) нового товару (послуги)  

25. Розробка плану маркетингу товару (послуги)  
26. Удосконалення асортиментної політики підприємства  
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Варі 
ант 
№ 

Тема курсової роботи 

 

27. 
Розробка маркетингових заходів з удосконалення взаємодії 
підприємства та його споживачів  

28. 
Розробка маркетингових заходів з формування позитивного іміджу 
підприємства  

29. Вивчення споживчих мотивів поведінки при купівлі товарів  
30. Розробка концепції системи маркетингової інформації підприємства  

31. 
Розробка схеми маркетингових досліджень для вивчення  попиту на 
товари підприємства  

32. Управління попитом як функція рекламної діяльності  
33. Удосконалення рекламної діяльності підприємства  
34. Брендинг як ефективна технологія завоювання та утримання покупця  
35. Організація та контроль маркетингової діяльності підприємства.  
36. Управління маркетингом на підприємстві  

37. 
Удосконалення системи формування попиту і стимулювання збуту 
продукції підприємства  

38. 
Аналіз ринкових можливостей підприємства та використання його 
результатів у розробці маркетингової стратегії  

39. Удосконалення маркетингової інформаційної системи підприємства  

40. 
Особливості маркетингового управління на різних стадіях життєвого 
циклу товару  

41. Удосконалення управління торговою маркою на підприємстві  

42. 
Удосконалення застосування методів ціноутворення в системі 
комплексу маркетингу на підприємстві  

43. 
Удосконалення системи стимулювання збуту продукції на 
підприємстві  

44. 
Аналіз маркетингової стратегії підприємства та шляхи її 
вдосконалення  

45. 
Система маркетингових досліджень на підприємстві та шляхи її 
вдосконалення  

46. Розробка стратегії виведення на ринок нового товару  

47. 
Маркетинговий комплекс підприємства і напрямки його 
вдосконалення  

48. Пропаганда в системі комунікаційної діяльності підприємства  
49. Стратегічне планування комплексу маркетингу  
50. Удосконалення засобів маркетингових комунікацій  

51. 
Вплив комплексу маркетингу на конкурентоспроможність 
підприємства 

52. 
Аналіз факторів зовнішнього середовища та їх врахування в 
маркетинговій діяльності підприємства  
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Варі 
ант 
№ 

Тема курсової роботи 

 
53. Розробка ефективної системи просування товарів підприємства  
54. Аналіз ринку і визначення маркетингових можливостей підприємства  
55. Розробка марочної стратегії підприємства  

56. 
Розробка програми позиціонування товару на обраних сегментах 
ринку  

57. Франчайзинг в системі маркетингової діяльності підприємства 
58. Вибір та розробка маркетингової інноваційної стратегії підприємства  

59. 
Аналіз інформаційного забезпечення маркетингової діяльності 
підприємства  

60. 
Маркетингові механізми адаптації національного виробника до умов 
глобального конкурентного середовища 

61. Оцінка та підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства  

62. 
Підвищення економічної ефективності конкурентної стратегії 
підприємства  

 
Дублювання тем курсових робіт і об’єктів дослідження в академічній 

групі не допускається. При співпадінні матеріалів (у тому числі 
фрагментів) двох або більше курсових робіт вони анулюються і заново 
виконуються за іншою темою. 

 
2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ 

ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 
Курсова робота з дисципліни «Маркетинг» складається з таких частин: 
1. Титульний аркуш 
2. Завдання на курсову роботу 
3. Зміст 
4. Вступ 
5. Основна частина (теоретичний, аналітичний і проектний розділи) 
6. Висновки 
7. Список використаних джерел 
8. Додатки. 
Зразок титульного аркуша наведено у додатку А. Приклад змісту 

курсової роботи надано в додатку Б. Бланк завдання на курсову роботу 
представлено у додатку В. Джерела інформації для виконання курсової 
роботи охарактеризовано у додатку Г. 

Обсяг вступу 2-3 сторінки. Він повинен містити наступні складові: 
обґрунтування актуальності теми; характеристику рівня дослідженості 
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теми; мету дослідження; завдання дослідження; об’єкт дослідження; 
предмет дослідження; методи дослідження; джерельну базу дослідження. 

В основній частині курсової роботи потрібно виконати теоретичне і 
аналітичне дослідження за темою курсової роботи, а також запропонувати 
програму заходів з удосконалення маркетингової діяльності реального 
підприємства – об’єкта дослідження. Обсяг основної частини до 30 
сторінок. Назва і зміст розділів основної частини залежить від теми 
курсової роботи (теми дослідження). Зміст кожного розділу основної 
частини має розкривати тему курсової роботи. 

У першому (теоретичному) розділі необхідно представити результати 
теоретичного дослідження; розкрити сутність основних понять, явищ і 
процесів, що передбачені темою курсової роботи. Перший розділ 
рекомендовано називати, починаючи зі слів «Теоретичні основи…» 
(наприклад, «Теоретичні основи удосконалення цінової політики 
підприємства»). При формуванні плану теоретичного розділу необхідно: 

• включати до його складу не менш як п’ять  підрозділів;  
• базуватися на результатах інформаційного пошуку і аналізу 

достатньої кількості літературних першоджерел; 
• контролювати правильність і повноту розкриття теми на основі 

джерела [11, с. 6-10]. 
У другому (аналітичному) розділі необхідно виконати аналіз 

основних фінансово-економічних показників, виконати аналіз 
використання підприємством основних інструментів маркетингу (товарної, 
цінової, збутової і комунікаційної політики). Рекомендується розділ  2 
назвати «Комплексний та спеціальний маркетинговий аналіз діяльності 
юридичної особи … (назва підприємства відповідно до даних табл. 2.1) 

Другий розділ курсової роботи має бути виконаний з використанням 
даних реального підприємства – об’єкта дослідження. Це підприємство 
визначається на підставі табл. 2.1. Дублювання об’єктів дослідження в 
одній академічній групі не допускається. 

Аналіз виконується  за три періоди або станом на три дати. Вихідні дані 
для аналізу мають бути реальними, а при неможливості одержати реальні 
дані – напівреальними.  

При виконанні підрозділу 2.2 «Аналіз основних фінансово-
економічних показників діяльності юридичної особи – об’єкта 
дослідження» рекомендовано виконувати нижченаведені таблиці. 

Матеріал подається за наступною схемою: вступне речення 
(наприклад, «Показники ліквідності підприємства проаналізуємо в табл. 
2.2»), далі сама таблиця з її назвою, а після таблиці розміщується  
висновок за результатами відповідної таблиці. Нижче слід навести 
обов’язкові для виконання аналітичні таблиці.  
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Таблиця 2.1   
Рекомендовані підприємства – об’єкти дослідження при виконанні 

курсових робіт з навчальної дисципліни «Маркетинг» 
 

Варі 
ант 
№ 

Підприємство – об’єкт дослідження  

1. 
ПАТ "Запоріжелектромашоптторг" (http://zemot.pat.ua) або ПАТ 

"Мелітопольський завод холодильного машинобудування "Рефма" 
(http://refma.pat.ua) 

2. 
ПАТ "Запоріжсантехмонтаж" (http://suntehmontag.pat.ua) або ПАТ 
"Машбудконструкція" (http://orihiv-cholod.pat.ua) 

3. 
ПАТ «Дніпропетровське автотранспортне підприємство 11205» 
(http://atp11205.pat.ua) або ПАТ "Новоолександрівський цегельний 
завод" (http://nkz.pat.ua) 

4. 
ПАТ "Склоприлад" (http://steklopribor.pat.ua) або ПАТ "Ужгородське 
автотранспортне підприємство 12107" (http://atp-12107.pat.ua) 

5. 
ПАТ "Науково-виробниче об'єднання "РАССВЕТ-ЕНЕРГО" 
(http://rassvetenergo.pat.ua) або ПАТ "Кременчуцький колiсний завод" 
(http://krkz.pat.ua) 

6. 
ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" (http://trik.pat.ua) або ПАТ 
"ПлазмаТек" (http://plasmatec.pat.ua) 

7. 
ПАТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені 
А.С. Бережного" (http://ukrniio.pat.ua) або ПАТ "Мелітопольський 
компресор" (http://melcom.pat.ua) 

8. 
ПАТ "Бердянський райагропромпостач" (http://rayagroprom.pat.ua) 
або ПАТ «Маріупольський термічний завод» (http://mtz.pat.ua) 

9. 
ПАТ "Азовзагальмаш" (http://azovobschemash.pat.ua) або ПАТ 
"Головний спеціалізований конструкторсько-технологічний інститут" 
(http://gskti.pat.ua) 

10. 
ПАО "Маріупольський завод важкого машинобудування" 
(http://mztm.pat.ua) або ПАТ "Земтрансугіддя" (http://zem.pat.ua) 

11. 
ПАТ "Каланчацький комбінат хлібопродуктів" (http://kkhp.pat.ua) або 
ПАТ "Запорізький завод металевих конструкцій" (http://zzmk.pat.ua) 

12. 
ПАТ "Кременчуцьке кар’єроуправління "КВАРЦ" (http://kvarc.pat.ua) 
або ПАТ Кременчуцька виробничо-торговельна фiрма "Кремтекс" 
(http://kremteks.pat.ua) 

13. 
ПАТ "Запорізький завод зварювальних флюсів та скловиробів" 
(http://steklo-flus.pat.ua) або ПАТ "Тернопільголовпостач" 
(http://tgp.pat.ua) 

14. 
ПАТ "Інжинірінгово-виробниче підприємство "Енергія"" 
(http://energia.pat.ua) або ПАТ "Юність" (http://junost.pat.ua) 
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Варі 
ант 
№ 

Підприємство – об’єкт дослідження  

15. 
ПАТ "Завод iм.Фрунзе" (http://ti00236010.pat.ua) або ПАТ "Гідросила 
МЗТГ" (http://hydrosilamztg.pat.ua) 

16. 
ПАТ "Дніпропетровський експериментальний механічний завод" 
(http://dnemz.pat.ua) або ПАТ "Дніпростальконструкція" 
(http://dnsk.pat.ua) 

17. 
ПАТ "Сортнасіннєовоч" (http://sortnasinneovoch.pat.ua) або ПАТ 
"ІЗУМРУД" (http://izumrud.pat.ua) 

18. 
ПАТ "АТП-11210" (http://atp11210.pat.ua) або ПАТ "АК-ТРАНС" 
(http://ak-trans.pat.ua) 

19. 
ПАТ "Успенський кар’єр" (http://usp-karier.pat.ua) або ПАТ 
"Стахановська швейна фабрика" (http://sffactory.pat.ua) 

20. 
ПАТ "Придніпровське" (http://pridnieprovske.pat.ua) або ПАТ Трест 
"ЗАБ" (http://zas.pat.ua) 

21. 
ПАТ "Запоріжавтотранс" (http://avtotrance.pat.ua) або ПАТ 
"Запоріжнафтопродуктсервіс" (http://znps.pat.ua) 

22. 
ПАТ "Запоріжнафтопродукт" (http://znp.pat.ua) або ПАТ "Луганське 
регіональне управління автобусних станцій" (http://lruas.pat.ua) 

23. 
ПАТ Завод "Акцент" (http://akcent.pat.ua) або ПАТ фірма "Меблі" 
(http://firmamebli.pat.ua) 

24. 
ПАТ "Єлизаветівське" (http://elizpat.pat.ua) або ПАТ "Торговий 
центр" (http://torgcentr.pat.ua) 

25. 
ПАТ "Моноліт" (http://monolit.pat.ua) або ПАТ "Будівельно-монтажне 
управління-Хуст" (http://bmukhust.pat.ua) 

26. 
ПАТ "Синергия" (http://sinergiya.prat.ua) або ПАТ 
"Дніпродзержинська ТеплоЕлектроЦентраль" (http://ddtec.pat.ua) 

27. 
ПАТ "Лохвицький райагропостач" (http://raysnab.pat.ua) або ПАТ 
"Макіївське автотранспортне підприємство-11434" (http://mak-
atp11434.pat.ua) 

28. 
ПАТ "Сумське автотранспортне пiдприємство 15955" (http://atp-
15955.pat.ua) або ПАТ "Київ-Одяг" (http://odyag.pat.ua) 

29. 
ПАО "Ренійський м'ясокомбінат" (http://reni-rmk.pat.ua) або 
ПАТ "Ера" (http://era.pat.ua) 

30. 
ПАТ "Торговий будинок "ЮЖНИЙ" (http://sahara.pat.ua) або ПАО 
"Токмакский кузнечно-штамповочный завод" (http://pokovka.pat.ua) 

31. 
ПАТ "Продсервіс" (http://prodservis.pat.ua) або ПАТ "Пологівське 
АТП 12337" (http://atp-12337.pat.ua) 

32. 
ПАТ "Укренергозахист" (http://uez.pat.ua) або ПАТ "Кременчуцький 
міськмолокозавод" (http://kremez.pat.ua) 

33. 
ПАТ "Бердянські жниварки" (http://zhatki.pat.ua) або ПАТ "Завод 
залізобетонних виробів-5" (http://gbi5.pat.ua) 
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Варі 
ант 
№ 

Підприємство – об’єкт дослідження  

34. 
ПАТ "Запорізький комбінат будматеріалів" (http://zkb.pat.ua) або 
ПАТ "Янцівський гранітний кар’єр" (http://zur.pat.ua) 

35. 
ПАТ "Електропівденмонтаж- 10" (http://eum-10.pat.ua) або ПАТ  
"Виробниче об'єднання "Укрміжгоспкомбікорм" (http://umgk.pat.ua) 

36. 
ПАТ «Дружба» (http://dryjba.pat.ua) або ПАТ Машинобудівний завод 
"Елем" (http://elem.pat.ua) 

37. 
ПАТ "Автотехсоюз" (http://avtotehsojuz.pat.ua) або ПАТ "Одеський 
завод будівельно-обробних машин" (http://som.pat.ua) 

38. 
ПАТ "Великобурлуцький сироробний завод" (http://burluk.pat.ua) або 
ПАТ "Кіровський" (http://kirovskiy.pat.ua) 

39. 
ПАТ "Сарненська пересувна механізована колона № 81" (http://pmk-
81.pat.ua) або ПАТ "Клеванський лісозавод "Промінь"" 
(http://promin.pat.ua) 

40. 
ПАТ "Рафалівський кар’єр" (http://rafkar.pat.ua) або 
ПАТ "Томашгородський щебеневий завод" (http://tomash.pat.ua) 

41. 
ПАТ "Рівневтормет" (http://rivnevtormet.pat.ua) або ПАТ "Рівнедерев" 
(http://rivnederev.pat.ua) 

42. 
ПАТ "ІК "Трудінвест" (http://trudinvest.pat.ua) або ПАТ "Запорізький 
виробничий алюмінієвий комбінат" (http://zalk.pat.ua) 

43. 
ПАТ "Хортицька Cпецекскавація" (http://hse.pat.ua) або ПАТ 
МВТШП "Елегант" (http://elegant.pat.ua) 

44. 
ПАТ "Спортек" (http://sportek.pat.ua) або ПАТ "Одеський консервний 
завод дитячого харчування" (http://obfc.pat.ua) 

45. 
ПАТ "Закарпатвтормет" (http://vtormet.pat.ua) або ПАТ 
"Дніпроспецбуд" (http://dniprospecbud.pat.ua) 

46. 
Товариство з додатковою відповідальністю "Трест "Дніпроводбуд"" 
(http://dneprovodstroj.pat.ua) або ПАТ "Причорноморське 
підприємство "Кольормет" (http://cvetmet.pat.ua) 

47. 
ПАТ "Спектр" (http://spectr.pat.ua) або ПАТ "Марганецький завод 
керамзитового гравію" (http://mzkg-firma.pat.ua) 

48. 
ПАТ "Роменська кондитерська фабрика" (http://romcondf.pat.ua) або 
ПАТ "Подільські товтри" (http://ptovtry.pat.ua) 

49. 
ПАТ "Компанія "Металіст" (http://metallist.pat.ua) або ПАТ "Система" 
(http://systema.pat.ua) 

50. 
ПАТ "Цукровий союз "Укррос"" (http://ukrros.pat.ua) або ПАТ 
"Аграрний дім" (http://agro-dom.pat.ua) 

51. 
ПАТ "Черкаський" (http://cherkasskiy.pat.ua) або ПАТ "Спецтехскло 
А" (http://spectehsteklo.pat.ua) 

52. 
ПАТ "Червоний Чабан" (http://chaban.pat.ua) або ПАТ "Горлівський 
завод будівельних машин" (http://gzbm.pat.ua) 
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Варі 
ант 
№ 

Підприємство – об’єкт дослідження  

53. 
ПАТ "Кременчуцький завод комунального устаткування" 
(http://kzko.pat.ua) або ПАТ "Автотранспортне підприємство 15342" 
(http://atp-15342.pat.ua) 

54. 
ПАТ "Донецькмеблi" (http://donmebli.pat.ua) або ПАТ "Артемівський 
машинобудівний завод "Побєда труда" (http://pobedatruda.pat.ua) 

55. 
ПАТ "Торговельно-підприємницький центр" (http://tpc.pat.ua) або 
ПАТ "Могилів-Подільська швейна фабрика "Аліса" (http://alisa.pat.ua) 

56. 
ПАТ "Управління механізованих робіт Агробуду" 
(http://agrobudu.pat.ua) або ПАТ "Комбінат експериментально-
будівельного обладнання" (http://kebo.pat.ua) 

57. 
Приватне акціонерне товариство "Сабіла" (http://sabila.pat.ua) або 
ПАТ "Агрохімремонт" (http://agro.pat.ua) 

58. 
ПАТ "Птахогосподарство "Червоний прапор" 
(http://chervonyipraporpf.pat.ua) або ПАТ "Чернівецька птахофабрика" 
(http://chernivetskapf.pat.ua) 

59. 
ПАТ "Чорнобаївське" (http://chornobaivskepf.pat.ua) або ПАТ 
"Птахофабрика "Перше травня"" (http://pershetravnyapf.pat.ua) 

60. 
ПАТ "Авангард" (http://avangardpf.pat.ua) або ПАТ "Вуглегірський 
експериментальний комбікормовий завод" (http://vekz.pat.ua) 

61. 
ПАТ "Південдіпроцемент" (http://pdc.pat.ua) або ПАТ "Оріхівська 
швейна фабрика" (http://00309200.pat.ua) 

62. 
ПАТ "Український науково-дослідний інститут авіаційної технології" 
(http://ukrniat.pat.ua) або ПАТ "Харківхолодмаш" 
(http://holodmash.pat.ua) 

 
Показники ліквідності підприємства-бази практики проаналізуємо в 

табл. 2.2. 
Таблиця 2.2  

Аналіз показників ліквідності ____________ (назва підприємства)  
станом на 01.01.11, 01.01.12, 01.01.13 

№ 
з/п 

Назва показника 
Один.  
вим. 

01.01.11 01.01.12 01.01.13 

1 2 3 4 5 6 
1 Поточні зобов'язання (розд.4 

ПБ) 
тис. 
грн. 

   

2 Грошові кошти та їх 
еквіваленти  
(р.230 АБ + р. 240 АБ) 

тис. 
грн. 

   

3 Поточні фінансові інвестиції 
(р.220 АБ) 

тис. 
грн. 
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№ 
з/п 

Назва показника 
Один.  
вим. 

01.01.11 01.01.12 01.01.13 

1 2 3 4 5 6 
4 Оборотні активи (розд.2 р.260 

АБ) 
тис. 
грн. 

   

5 Дебіторська заборгованість 
(р.160+р.170+р.180+р.190+р.2
00+р.210АБ) 

тис. 
грн. 

   

6 Витрати майбутніх періодів 
 (р.270 АБ) 

тис. 
грн. 

   

7 Довгострокові зобов’язання  
(р.480 ПБ) 

тис. 
грн. 

   

8 Доходи майбутніх періодів 
(р.630 ПБ) 

тис. 
грн. 

   

9 Вартість виробничих запасів 
(р.100 АБ) 

тис. 
грн. 

   

10 Незавершене виробництво 
(р.120 АБ) 

тис. 
грн. 

   

11 Фактичний коефіцієнт 
абсолютної 
ліквідності((р.2+р.3)/р.1)   

   

12 Нормативне значення 
коефіцієнта 
абсолютної ліквідності   

0,2≤k≤0,35 0,2≤k≤0,35 0,2≤k≤0,35 

13 Фактичне значення 
коефіцієнта загальної 
ліквідності (р.4/р.1)   

   

14 Нормативне значення 
коефіцієнта загальної 
ліквідності   

2-2,5 2-2,5 2-2,5 

15 Фактичне значення 
коефіцієнта  проміжної 
ліквідності 
((р.2+р.3+р.5)/р.1)   

   

16 Нормативне значення 
коефіцієнта проміжної 
ліквідності   

0,7-0,8 0,7-0,8 0,7-0,8 

Примітки:  

1) ПБ – пасив балансу, АБ – актив балансу. 
2) Після таблиці має бути висновок-резюме. 
 
Показники фінансової стійкості  підприємства доцільно проаналізувати 

в табл. 2.3. 
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Таблиця 2.3 
Аналіз показників фінансової стійкості _______________ (назва підприємства) 

станом на 01.01.11, 01.01.12, 01.01.13 
 

№ 
з/п 

Назва показника 
Од. 
вим. 

01.01.11 01.01.12 01.01.13 

1 2 3 4 5 6 
1 Власний капітал підприємства 

(1 розд. ПБ) тис. грн.   
 

2 Кошти, що прирівняні до 
власних (2 розд. ПБ) тис. грн.   

 

3 Валюта балансу (р.640 
балансу) тис. грн.   

 

4 Довгострокові зобов’язання 
(3 розд. ПБ) тис. грн.   

 

5 Оборотні активи (табл.2.2 р.4) тис. грн.    
6 Робочий (оборотний) капітал 

(оборотні активи – поточні 
зобов’язання = табл. 2.2 р.4-
табл. 2.2 р.1)     

 

7 Нормативне значення 
коефіцієнта 
фінансової незалежності   

≥ 0,5 ≥ 0,5 ≥ 0,5 

8 Фактичне значення 
коефіцієнта фінансової 
незалежності ((р.1+р.2)/р.3)     

 

9 Фактичне значення 
коефіцієнта залежності від 
довгострокових зобов'язань 
(р.4/(р.1+р.2))     

 

10 Коефіцієнт маневрування 
власних коштів підприємства 
(р.6/(р.1+р.2)     

 

11 Коефіцієнт співвідношення 
робочого капіталу і вартості 
всіх оборотних коштів 
підприємства(р.6/р.5)     

 

Примітка. Після таблиці має бути висновок-резюме.  
 
 
Показники фінансово-майнового стану підприємства-бази практики 

слід проаналізувати в табл. 2.4. 
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Таблиця 2.4 
Аналіз показників фінансово-майнового стану ________________ 

(назва підприємства) станом на 01.01.11, 01.01.12, 01.01.13 
 

№ 
з/п 

Назва показника Од. вим. 01.01.11 01.01.12 01.01.13 

1 2 3 4 5 6 

1 
Залишкова вартість основних 
засобів, р.030 АБ тис. грн.    

2 
Первісна вартість основних 
засобів, р. 031 АБ тис. грн.    

3 
Залишкова вартість нематері-
альних активів (р.010 АБ) тис. грн.    

4 
Первісна вартість не матері-
альних активів (р.011 АБ) тис. грн.    

5 

Чиста реалізаційна вартість 
дебіторської  заборгованості 
за товари, роботи, послуги 
(р.160 АБ) 

тис. грн.    

6 
Первісна вартість дебіторської 
заборгованості за товари, 
роботи, послуги (р.161 АБ) 

тис. грн.    

7 Валюта балансу (р.640 ПБ) тис. грн.    

8 

Нормативне значення 
коефіцієнта реальної вартості 
основних засобів у майні 
підприємства 

 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 

9 

Фактичне значення 
коефіцієнта реальної вартості 
основних засобів у майні 
підприємства (р.1/р.7) 

    

10 

Фактичне значення 
коефіцієнта придатності 
основних засобів і 
нематеріальних  активів 
((р.1+р.3)/(р.2+р.4)) 

    

11 

Фактичне значення коефіці-
єнта зношеності основних 
засобів та нематеріальних 
активів (1 - р.10) 

    

12 
Коефіцієнт якості дебіторської 
заборгованості (р.5/р.6) 

    

Примітка. Після таблиці має бути висновок-резюме.  
 
Показники рентабельності (ефективності) діяльності підприємства-бази 

практики охарактеризуємо в табл. 2.5. 
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Таблиця 2.5  
Аналіз показників рентабельності діяльності__________ (назва підприємства) 

у 2010-2012 роках 
 

№ 
зп 

Назва показника 
Од. 

вимір. 
2010р. 2011 р. 2012р. 

1 2 3 4 5 6 

1 
Вартість активів станом на 
початок року (загальний 
підсумок «Балансу») тис. грн.  

  

2 
Вартість активів станом на 
кінець року (загальний 
підсумок «Балансу») тис. грн.  

  

3 
Чистий прибуток 
підприємства (звіт про фін. 
результати, р.220) тис. грн.  

  

4 
Чистий дохід від реалізації 
продукції (звіт про фін. 
результати, р.035)  тис. грн.  

  

5 

Прибуток від реалізації 
продукції (звіт про фін. 
результати,   
(р.035 -  р.040- р.070 - р.080) тис. грн.  

  

6 
Рентабельність продукції  
(р.5 / р.4)    

  

7 
Середньорічна вартість 
активів, (р.1+р.2)/2   

  

8 
Рентабельність активів 
(р.3/р.7)    

  

9 

Рентабельність оборотних 
активів (чистий прибуток / 
середня вартість оборотних 
активів = р.3 таблиці 2.5/ р.2.3 
таблиці 2.7)    

  

 Примітка.  Після таблиці має бути висновок-резюме.  
  
Структуру і динаміку операційних витрат проаналізуємо в таблиці 2.6. 

 
Таблиця 2.6  

Аналіз динаміки і структури операційних витрат ________________(назва 
підприємства) у 2010-2012 роках 

№ 
/п 

Назва показника 
Одиниці 

вим. 
Джерело 

інформації 
2010р. 2011р. 2012р. 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Собівартість 

реалізованої 
продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

тис. грн. форма 2, 
рядок 040 
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№ 
/п 

Назва показника 
Одиниці 

вим. 
Джерело 

інформації 
2010р. 2011р. 2012р. 

2 Адміністративні 
витрати 

тис. грн. форма 2, 
рядок 070 

   

3 Витрати на збут тис. грн. форма 2, 
рядок 080 

   

4 Інші операційні 
витрати 

тис. грн. форма 2, 
рядок 090 

   

5 Разом операційні 
витрати (р.5= 
р.1+р.2+р.3+р.4) 

тис. грн.     

6 Ланцюговий темп 
росту собівартості 
реалізованої 
продукції (товарів, 
продукції, послуг) 
(Хі./Хі-1*100%) 

%     

7 Ланцюговий темп 
росту 
адміністративних 
витрат 

%     

8 Ланцюговий темп 
росту витрат на збут 

%     

9 Ланцюговий темп 
росту інших 
операційних витрат 

%     

10 Ланцюговий темп 
росту операційних 
витрат 

%     

11 Питома вага 
собівартості 
реалізованої 
продукції (товарів, 
продукції, послуг) 

%     

12 Питома вага 
адміністративних 
витрат 

%     

13 Питома вага витрат 
на збут 

%     

14 Питома вага інших 
операційних витрат 

%     

15 Питома вага 
операційних витрат 

%  100,0 100,0 100,0 

 Примітка.  Після таблиці має бути висновок-резюме.  
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 Важливим чинником покращання фінансового стану підприємства 
є прискорення оборотності оборотних активів. Оборотність оборотних 
активів підприємства проаналізуємо в таблиці 2.7. 
 

Таблиця 2.7  
Аналіз оборотності оборотних активів ________________(назва підприємства) 

у 2010-2012 роках 
 

№ 
з/п 

Назва показника 
Джерело 

інформації 

Позначення, 
формула 

для 
розрахунку 

Роки 

2010 2011 2012 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Обсяг реалізованої 

продукції (обсяг ви-
конаних робіт, обсяг 
наданих послуг, това-
рооборот), тис. грн. 

Форма 2, 
рядок 035 

О    

2. Оборотні активи, тис. 
грн.: 
2.1 на початок року 

Форма 1, 
рядок 260, 

графа 3 

ОА поч 

 

   

2.2  на кінець року Форма 1, 
рядок 260, 

графа 4 

ОА кін 

 

   

2.3 середні – ОА = (ОАпоч 

+ ОАкін  ) / 2 

   

3. Операційні витрати,  
тис. грн. 

Форма 2, 
рядок 040 + 
рядок 070 + 
рядок 080 + 
рядок 090 

ОВ    

4. Запаси, тис. грн.: 
- на початок року 

Форма 1, 
сума рядків 

100-140, 
графа 3 

З поч 

 

   

- на кінець року Форма 1, 
сума рядків 

100-140, 
графа 4 

З кін 

 

   

- середні – З = (З поч. + 

 З кін ) / 2 

   

5. Дебіторська заборго-
ваність і одержані 
векселі, тис. грн.: 
 
- на початок року 

Форма 1, 
рядок 150 + 
рядок 160 + 
сума рядків 

170-210, 
графа 3 

ДЗ поч 
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№ 
з/п 

Назва показника 
Джерело 

інформації 

Позначення, 
формула 

для 
розрахунку 

Роки 

2010 2011 2012 

1 2 3 4 5 6 7 
- на кінець року Форма 1, 

рядок 150 + 
рядок 160 + 
сума рядків 

170-210, 
графа 4 

ДЗ кін 

 

   

- середні – ДЗ = (ДЗ поч. 

+ ДЗ кін) / 2 

   

6. Коефіцієнт 
оборотності 
оборотних активів 

– К об = О / 

ОА 

 

   

7. Тривалість одного 
обороту оборотних 
активів, днів 

– Т=360 / Коб 

 

   

8. Коефіцієнт 
оборотності запасів 

– Коб з =О / З 

 

   

9. Тривалість одного 
обороту запасів, днів 

– Тз=360 / Коб з 

 

   

10. Коефіцієнт оборот-
ності дебіторської 
заборгованості 

– Коб деб = О/ 

ДЗ 

 

   

11. Тривалість одного 
обороту дебіторської 
заборгованості, днів 

– Тдеб= 360 / 

Коб деб 

 

   

Примітки:  
1)Збільшення коефіцієнта оборотності оборотних активів (запасів, 
дебіторської заборгованості) і, відповідно, зменшення тривалості їх одного 
обороту свідчить про зростання ефективності використання оборотних 
активів (запасів, дебіторської заборгованості). 
2) Після таблиці має бути висновок-резюме.  

 
При здійсненні маркетингового аналізу слід виконати основні 

складові комплексного маркетингового аналізу (аналіз «4Р», 
маркетингового середовища, конкурентних можливостей підприємства, 
організації комплексу маркетингу). Крім того, необхідно виконати 
спеціальний маркетинговий аналіз, тобто поглиблено виконати ту частину 
маркетингового аналізу, яка відповідає темі курсової роботи. Аналіз має 
бути і кількісним, що виконується в табличній формі за аналогією з 
вищенаведеними таблицями, і якісним (коли аналіз здійснюється в 
текстовій формі).  
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При виконанні маркетингового аналізу необхідно особливу увагу 
приділити джерелу [7]. 

Виконаємо  маркетинговий аналіз обсягів продажів в цілому по 
підприємству, у розрізі географічних регіонів, видів товарів, видів клієнтів 
тощо. 

У табл. 2.8 доцільно здійснити аналіз динаміки обсягів продажів на 
підприємстві. 

Таблиця 2.8 
 

Аналіз динаміки обсягів продажів на підприємстві ________________(назва 
підприємства) у 2010-2012 роках 

 
№ 
з/п 

Назва показника 
Одиниці 

вим. 
Роки 

2010 2011 2012 
1 2 3 4 5 6 

1. Обсяг продажів (обсяг реалізованої 
продукції, виконаних робіт, обсяг 
наданих послуг, товарооборот), тис. грн. 

тис. грн.    

2. Базисні темпи росту обсягу продажу %    
3. Базисні темпи приросту  обсягу продажу %    
4. Ланцюгові темпи росту обсягу продажу %    
5. Ланцюгові темпи приросту  обсягу 

продажу 
%    

 
За результатами таблиці рекомендовано побудувати графік (ламані 

лінії, на осі Х – роки, на осі Y – темпи росту обсягів продажу). За 
допомогою такого графіка легше зробити висновки про тенденції 
зростання обсягів продажів в цілому по підприємству. 

У табл. 2.9 рекомендовано здійснити аналіз динаміки обсягів продажів 
на підприємстві у розрізі видів товарів. 

За результатами таблиці доцільно побудувати графіки (ламані лінії, на 
осі Х – роки, на осі Y – темпи росту обсягів продажу у розрізі видів 
товарів). За допомогою такого графіка легше зробити висновки про 
тенденції зростання обсягів продажів в цілому і у розрізі окремих видів 
продукції. 

Крім того, за даними табл. 2.8 необхідно побудувати графіки, які 
ілюструють життєві цикли кожного з основних видів товарів  
досліджуваного підприємства. 
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Таблиця 2.9  
Аналіз динаміки обсягів продажів у розрізі видів товарів (продуктів, 

продукції) на підприємстві ________________(назва підприємства)  
у 2010-2012 роках 

 
№ 
з/п 

Назва показника 
Одиниці 

вим. 
Роки 

2010 2011 2012 
1 2 3 4 5 6 

1. Обсяг продажів (обсяг реалізованої 
продукції, виконаних робіт, обсяг 
наданих послуг, товарооборот), тис. грн. 

тис. грн.    

2. Обсяг продажу товарів виду А тис. грн. 
 

   

3. Обсяг продажу товарів виду Б тис. грн. 
 

   

4. Обсяг продажу товарів виду В тис. грн. 
 

   

5. Базисні темпи росту обсягу продажу %    
6. Базисні темпи приросту  обсягу продажу %    
7. Ланцюгові темпи росту обсягу продажу %    
8. Ланцюгові темпи приросту  обсягу 

продажу 
%    

9. Базисні темпи росту обсягу продажу 
товарів виду А 

% 
   

10. Базисні темпи приросту  обсягу продажу 
товарів виду А 

%    

11. Ланцюгові темпи росту обсягу продажу 
товарів виду А 

% 
   

12. Ланцюгові темпи приросту  обсягу 
продажу товарів виду А 

%    

13. Базисні темпи росту обсягу продажу 
товарів виду Б 

% 
   

14. Базисні темпи приросту  обсягу продажу 
товарів виду Б 

%    

15. Ланцюгові темпи росту обсягу продажу 
товарів виду Б 

% 
   

16. Ланцюгові темпи приросту  обсягу 
продажу товарів виду Б 

%    

17. Базисні темпи росту обсягу продажу 
товарів виду В 

% 
   

18. Базисні темпи приросту  обсягу продажу 
товарів виду В 

%    

19. Ланцюгові темпи росту обсягу продажу 
товарів виду В 

% 
   

20. Ланцюгові темпи приросту  обсягу 
продажу товарів виду В 

%    
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У табл. 2.10 проаналізовано структуру обсягів продажів на 
підприємстві у розрізі видів товарів. 

Таблиця 2.10  
Аналіз структури обсягів продажів у розрізі видів товарів (продуктів, 

продукції) на підприємстві ________________(назва підприємства)  
у 2010-2012 роках 

 
№ 
з/п Назва показника 

Одиниці 
вим. 

Роки 
2010 2011 2012 

1 2 3 4 5 6 
1. Обсяг продажів (обсяг реалізованої 

продукції, виконаних робіт, обсяг 
наданих послуг, товарооборот), тис. грн. 

тис. грн.    

2. Обсяг продажу товарів виду А тис. грн. 
 

   

3. Обсяг продажу товарів виду Б тис. грн. 
 

   

4. Обсяг продажу товарів виду В тис. грн. 
 

   

5. Питома вага товарів виду А у 
загальному обсязі продажу 

% 
   

6. Питома вага товарів виду Б у 
загальному обсязі продажу 

%    

7. Питома вага товарів виду В у 
загальному обсязі продажу 

%    

 
За результатами таблиці доцільно побудувати графік (кругова діаграма 

з секторами). За допомогою такого графіка легше зробити висновки про 
структуру обсягів продажів у розрізі видів продукції. 

Аналогічні  таблиці необхідно зробити  в розрізі географічних 
регіонів, видів клієнтів тощо. 

Частку ринку, що контролюється підприємством, слід проаналізувати 
у табл. 2.11. 

Таблиця 2.11  
Аналіз динаміки частки ринку товару А, яку контролює підприємство 

________________(назва підприємства) у 2010-2012 роках 
 
№ 
з/п Назва показника 

Одиниці 
вим. 

Роки 
2010 2011 2012 

1 2 3 4 5 6 
1. Обсяг продажів досліджуваним 

підприємством товару виду А 
тис. грн.    

2. Ємність ринку товару виду А тис. грн. 
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№ 
з/п Назва показника 

Одиниці 
вим. 

Роки 
2010 2011 2012 

1 2 3 4 5 6 
3. Частка ринку товару виду А, яку 

контролює досліджуване підприємство 
% 
 

   

4. Обсяг продажів конкурентом 1 товару 
виду А 

тис. грн. 
 

   

5. Частка ринку товару виду А, яку 
контролює конкурент 1 

% 
   

6. Обсяг продажів конкурентом 2 товару 
виду А 

тис. грн. 
 

   

7. Частка ринку товару виду А, яку 
контролює конкурент 2 

% 
   

8. Обсяг продажів конкурентом 3 товару 
виду А 

тис. грн. 
 

   

9. Частка ринку товару виду А, яку 
контролює конкурент 3 

% 
   

10. Базисні темпи росту частки ринку, яку 
контролює досліджуване підприємство 

% 
   

11. Базисні темпи росту частки ринку, яку 
контролює конкурент 1 

% 
   

12. Базисні темпи росту частки ринку, яку 
контролює конкурент 2 

% 
   

13. Базисні темпи росту частки ринку, яку 
контролює конкурент 3 

% 
   

 

За результатами таблиці слід побудувати графік (ламані лінії, на осі Х 
– роки, на осі Y – темпи росту частки ринку, яку контролює досліджуване 
підприємство і його основні конкуренти). За допомогою такого графіка 
легше зробити висновки про тенденції перерозподілу ринку між 
конкурентами і динаміку контрольованих часток ринку. 

Аналіз якості клієнтської бази підприємства виконано в табл. 2.12. 
 

Таблиця 2.12  
Аналіз параметрів якості клієнтської бази по товару А 

 _______________(назва підприємства) станом на 31.12.2012 р. 
 

№ 
з/п 

Назва показника 
Одиниці 

вим. 

Дослід- 
жуване 
підпри- 
ємство 

Конкуренти 

1 2 3 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Обсяг продажів досліджуваним 

підприємством товару виду А 
тис. грн.     

2. Обсяг продажів клієнтам, що 
збільшують купівлі товарів 
виду А 

тис. грн. 
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№ 
з/п 

Назва показника 
Одиниці 

вим. 

Дослід- 
жуване 
підпри- 
ємство 

Конкуренти 

1 2 3 

1 2 3 4 5 6 7 
3. Питома вага клієнтів, що 

збільшують обсяги купівель 
товарів виду А 

%     

4. Обсяг продажів клієнтам, що 
суттєво не змінюють  купівель 
товарів виду А 

тис. грн.     

5. Питома вага клієнтів, що  
суттєво не змінюють купівель 
товарів виду А 

%  
   

6. Обсяг продажів клієнтам, що 
збільшують купівлі товарів 
виду А 

тис. грн.     

7. Питома вага клієнтів, що 
збільшують обсяги купівель 
товарів виду А 

%  
   

8. Обсяг продажів клієнтам, що 
зменшують купівлі товарів 
виду А 

тис. грн. 
 

    

9. Питома вага клієнтів, що 
зменшують обсяги купівель 
товарів виду А 

% 
 

   

 
За результатами таблиці доцільно побудувати графіки (кругові 

діаграми з секторами, сектори – це питома вага клієнтів кожної з трьох 
категорій). Графіки рекомендовано побудувати по досліджуваному 
підприємству і по кожному з конкурентів. Такі рисунки є базою для 
наочного порівняння якості клієнтської бази конкуруючих між собою 
підприємств. 

У табл. 2.13 слід проаналізувати  організацію вивчення рівня 
задоволення потреб клієнтів досліджуваного підприємства і його 
конкурентів. 

Таблиця 2.13  
Аналіз організації вивчення рівня задоволення потреб клієнтів 

досліджуваного підприємства і його конкурентів 
 

№ 
з/п 

Показники (види способів 
вивчення потреб клієнтів, що 

вимагають низьких або 
середніх витрат) 

Одиниці 
вим. 

Дослід- 
жуване 
підпри- 
ємство 

Конкуренти 

1 2 3 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Вивчення скарг бали*     
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№ 
з/п 

Показники (види способів 
вивчення потреб клієнтів, що 

вимагають низьких або 
середніх витрат) 

Одиниці 
вим. 

Дослід- 
жуване 
підпри- 
ємство 

Конкуренти 

1 2 3 

1 2 3 4 5 6 7 
2. Вивчення ключових клієнтів бали     
3. Споживчі панелі бали     
4. Вивчення окремих операцій 

сервісу, що забезпечує 
зворотний зв’язок і одержання 
інформації про рівень якості 
послуг 

бали 

    

* Доцільно використовувати або трьохбальну, або п’ятибальну шкалу 
оцінки. За трьохбальною шкалою 1 бал – це низький рівень організації 
вивчення рівня задоволення споживачів, 2 бали –  середній рівень, 3 бали – 
високий рівень. При застосуванні п’ятибальної шкали слід скористатися 
табл. 2.14. 

Таблиця 2.14  
Шкала бальної оцінки рівня організації вивчення потреб клієнтів 

 
№ 
з/п 

Оцінка рівня впровадження способу вивчення потреб клієнтів 
Кількість 

балів 
1. Майже не використовується 1 
2. Використовується в окремих випадках за вимогою керівництва 

вищої ланки 
2 

3. Використовується з певною періодичністю за вимогою 
керівництва середньої ланки 

3 

4. Використовується системно з певною періодичністю 4 
5. Використовується системно в режимі моніторингу (постійного 

відслідковування) 
5 

 
Незалежно від теми курсової роботи обов’язковим є SWOT-аналіз. 

Метою SWOT-аналізу  є з’ясування сильних і слабких сторін, які можуть 
стати ключовими факторами успіху чи провалу підприємства. 

Сильні і слабкі сторони оцінюють стосовно конкурентів та умов 
зовнішнього середовища. У пошуку сильних і слабких сторін доцільно 
використати певну систему критеріїв, що представлені в табл. 2.15. 

Далі надається аналітична записка до табл. 2.15 (пояснення у 
текстовому форматі). 

Застосуванню SWOT-аналізу повинен передувати аналіз з 
використанням методу PRESTCOM. Одержану за допомогою цього методу 
інформацію використовують для з’ясування шансів і загроз підприємству 
на ринку. 
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Таблиця 2.15  
Визначення сфер пошуку сильних і слабких сторін  

(ставимо відмітки «+» лише там, де значення є велике) 
 

Сфера пошуку 
Слабкі сторони 

(значення) 
Сильні сторони 

(значення) 
велике середнє мале велике середнє мале 

1 2 3 4 5 6 7 

Маркетинг-мікс       
Товар       
Ціна       
Дистрибуція       
Просування       
Персонал       
Організація маркетингу на 
підприємстві 

      

Клієнти       
Репутація підприємства       
Ринок       
Контрольована частка 
ринку 

      

Географічне охоплення       
 
Метод PRESTCOM (regulatory, competitione, organizational market 

factors) охоплює аналіз регуляційних, конкурентних, організаційних, 
ринкових чинників (табл. 2.16). 

Таблиця 2.16  
Аналіз PRESTCOM 

 
 Чинники Рівень 

 внутрішньодержавний міжнародний 
P Політичні Політика уряду, політична 

стабільність, податки 
Позиції щодо міжнародних 
підприємств 

R Регуляційні Внутрішні правові норми Правові норми регулювання 
міжнародної торгівлі, діяльності 
мас-медіа, відносин між 
країнами 

Е Економічні Споживчий попит, 
економічний розвиток, 
інфраструктура, 
стабільність валюти 

Фінансові структури, розвиток 
мас-медіа, курси валют 

S Соціальні Культура, цінності, стиль 
життя, норми і поведінка, 
етичні і моральні 
стандарти 

Культура, ставлення до 
іноземних фірм 
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 Чинники Рівень 
 внутрішньодержавний міжнародний 

Т Технологічні Телекомунікація, інформа-
ційні технології 

Доступ до спеціальних знань і їх 
трансфер із закордону 

С Конкурентні Інтенсивність і різноманіт-
ність конкуренції 

Пошук кадрів, відмінності в 
структурі затрат 

O Організаційні Сильні і слабкі сторони, 
планування, структура 

Орієнтація фірми, ступінь 
централізації, зв’язки з філіалами 

М Ринкові Затрати на сировину, 
попит, обсяг (потенціал) 
ринку, фаза циклу життя, 
застосування і функціо-
нальність продукту, 
демографічна структура 

Масштаби виробництва, канали 
дистрибуції, ланцюг пропозиції, 
медіа з глобальним покриттям, 
змінність очікувань споживачів 

 
Аналіз PRESTCOM виконується у формі пояснювальної записки 

(текстовий формат). Результати SWOT-аналізу представлено у формі рис. 2.1. 
 

 
 

Рис. 2.1. Аналіз шансів і загроз, сильних і слабких сторін 

 
Далі виконується аналіз комплексу маркетингу на підприємстві. 

Головні результати такого аналізу представлено в табл. 2.17. 
 
 
 

Оточення Шанси Загрози 
Підпри- 
ємство 

1 2 3 1 2 3 

Сильні  
сторони 
1   
2 
3 
Слабкі  
сторони 
1   
2 
3 
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Таблиця 2.17  
Головні висновки щодо елементів маркетингу-мікс станом  

на кінець досліджуваного періоду 
Назва складових 
маркетингу-мікс 

Головні висновки щодо елементів маркетингу-
мікс станом на кінець досліджуваного періоду 

Товар  
Ціна  
Дистрибуція  
Комунікація  

 
Результати маркетингової діяльності підприємства оцінимо в табл. 2.18. 
 

Таблиця 2.18  
Оцінка результатів застосування комплексу маркетингу на підприємстві 

 

Назва показника 
Од. 
вим. 

2010 р. 2011 р. 2012 р. 

1 2 3 4 5 
Економічні результати  

Обсяг продажу тис .грн.    
Частка ринку %    
Чистий прибуток тис. грн.    
Рентабельність витрат підприємства %    

Маркетингові результати  
Кількість залучених клієнтів     
Кількість втрачених клієнтів     
Кількість скарг клієнтів     
Популярність марки* балів    
Імідж  підприємства балів    
* Доцільно орієнтуватися на такі критерії: 5 – торгова марка дуже 

відома й асоціюється з високою якістю товару; 4 – торгова марка 
достатньо відома, товари, які продаються під нею, користуються попитом; 
3 – споживачі чули про торгову марку, але не мають про неї чіткого 
уявлення; 2 – торгова марка більшості споживачам невідома; 1 – торгова 
марка споживачам невідома, а перше враження про неї – негативне. 

 
У процесі аналізу товарної політики підприємства важливо визначити 

питому вагу товарів, які знаходяться на різних етапах життєвого циклу, і 
побудувати графіки, див. рис. 2.2. 
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Рис. 2.2. Розподіл товарів відповідно до життєвого циклу  

(Р2, Р2 ... Р7 - позначення окремих товарів) 
 
При аналізі товарної політики підприємства доцільно зробити аналіз 

асортиментної політики підприємства за методикою БКГ (BCG) –  
Бостонської Консалтингової групи.  

Оптимізувати асортиментну політику фірми дає змогу портфельний 
аналіз товарів. Концепція портфельного аналізу, запропонована 
Бостонською Консалтинговою групою, ґрунтується на тому, що роль 
кожного товару можна оцінити за допомогою двох критеріїв: 

1) частки на ринку; 
2) динаміки зростання обсягу продажу як вираз фази циклу життя 

товару. 
Будують квадрат, який ділять на чотири рівних частини, а кожен товар 

зараховують до однієї з чотирьох груп: «знак запитання» («загадкові, або 
важкі діти»), «зірки», «дійні корови» та «собаки». Така класифікація є 
вихідним пунктом при встановленні взаємозалежності між товарами та 
формуванні відповідної стратегії діяльності фірми і використовується, як 
правило, великими фірмами. Загальна схема і результат поділу наведені на 
рис. 2.3. Кожна група має ринкові особливості і по-різному впливає на 
дохід фірми. 

Сегмент «знак запитання» («загадкові, або важкі діти») охоплює товар, 
який впроваджується на ринок і майбутнє його невідоме. Ці товари 
потребують сильної фінансової підтримки та реалізації сильної 
маркетингової стратегії. У разі очікування ефекту дію цих важелів 
потрібно посилити, у протилежному випадку – переорієнтувати фінансові 
засоби та інші зусилля на підтримку або розроблення нових товарів. 

«Зірки» позначають товари-лідери, які займають високу частку на 
ринку та характеризуються швидкими темпами зростання продажу. Така 
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ситуація вимагає постійних додаткових витрат і зусиль на підвищення 
ефективності, розширення обсягів та посилення маркетингової діяльності. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2.3. Структура «портфелю товарів» за методом «Бостон Консалтинг 
груп» 

 
До «дійних корів» належать товари, які приносять фірмі основні 

доходи, незважаючи на невисокі темпи зростання їх продажу. 
До товарів-«собак» зараховують товари, обсяг продажу яких постійно 

спадає, як і частка в ринку. Фірма докладає мінімуму коштів і зусиль на їх 
утримання на ринку. 

Використання методу дає змогу порівняти різні стратегії діяльності на 
ринку, передбачати асортиментну політику. 

Частку в ринку визначають через відношення величини продажу 
(кількості, вартості) до величини продажу лідера ринку (або трьох 
головних конкурентів): 

 

%100
ринку дерапродажу лі величина

фірмипродажу  величина
  (%)ринку  в Частка ×=    (2.1) 

 
Темп зростання продажу дає змогу визначити формула: 

      %100
роціминулому  впродаж 

роціминулому  впродаж  -

роціпоточному  впродаж 

  

(%)продажу 

зростання

Темп

×=                          (2.2) 

 
 
Таким чином, у другій формулі представлені ланцюгові темпи 

приросту продажів. 
У табл. 2.19 необхідно виконати розподіл товарного портфеля 

підприємства на чотири групи у відповідності до класифікації  BCG. 
 

високі 
 

«Зірки» «Загадкові діти»  

Темпи зростання 
продажу 

 
«Дійні корови» «Собаки»  

 
низькі 

 

висока Частка в ринку низька 
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Таблиця 2.19  
 

Аналіз приналежності  видів товарів (продуктів, продукції)  
на підприємстві ________________(назва підприємства) до класифікаційних 

груп за класифікацією BCG  станом на 31.12.2012 
 

№ 
з/п 

Назва показника 
Одиниці 

вим. 
Роки 

2010 2011 2012 
1 2 3 4 5 6 

1. Обсяг продажів (обсяг реалізованої 
продукції, виконаних робіт, обсяг 
наданих послуг, товарооборот) 

тис. грн.    

2. Обсяг продажу товарів виду А тис. грн. 
 

   

3. Обсяг продажу товарів виду Б тис. грн. 
 

   

4. Обсяг продажу товарів виду В тис. грн. 
 

   

5. Ланцюгові темпи приросту  обсягу 
продажу 

%    

6. Ланцюгові темпи приросту  обсягу 
продажу товарів виду А 

    

7. Ланцюгові темпи приросту  обсягу 
продажу товарів виду Б 

    

8. Ланцюгові темпи приросту  обсягу 
продажу товарів виду В 

    

9. Контрольована частка ринку щодо 
товару виду А 

    

10. Контрольована частка ринку щодо 
товару виду Б 

    

11. Контрольована частка ринку щодо 
товару виду В 

    

12. Товар А за класифікацією BCG 
належить до групи………………………. ……………………………………... 

13. Товар Б за класифікацією BCG належить 
до групи…………………………………... ……………………………………... 

14. Товар В за класифікацією BCG 
належить до групи………………………. ……………………………………... 

 
Стратегічні дії для окремих груп товарів на основі матриці «Бостон 

Консалтинг груп» (Boston Consulting Group, BCG) наведено в табл. 2.20. 
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Таблиця 2.20  
Основні стратегічні концепції в матриці BCG 

 

Характеристика «Зірки» 
«Дійні 

корови» 
«Загадкові 

діти» 
«Собаки» 

Ринкова 
орієнтація 

Утримати 
або збільши-
ти частку 
ринку 

Утримати 
частку  
ринку 

Утримати частку 
у ринку, викорис-
тати і вийти з 
ринку 

Використати і 
вийти з ринку 

Прибутковість Висока Висока Нульова, низька 
або від’ємна 

Низька 

Необхідні 
інвестиції 

Значні Незначні Значні, незначні 
або нульові 

Незначні або 
нульові 

Фінансові 
надходження 

Нульові або 
від'ємні 

Виразно 
доречні 

Виразно 
від’ємні, додатні 

Додатні 

 
Далі необхідно сформулювати стратегічну товарну концепцію для 

досліджуваного підприємства. 
При аналізі цінової політики підприємства разом з іншими вважаємо за 

доцільне виконати  табл. 2.21. 
Таблиця 2.21  

Аналіз цінової складової маркетингу-мікс на підприємстві 
________________(назва підприємства) станом на 31.12.2012 р. 

 

№ з/п 
Назва показників  

та параметрів цінової політики 
Од. вим. 

Величина або якісна 
характеристика 

1 2 3 4 
1.  Стратегія ціноутворення х  
2.  Відпускна ціна продукції виду А 

досліджуваного підприємства 
грн./од.  

3.  Відпускна ціна продукції виду А 
конкурента 1 

грн./од.  

4.  Відпускна ціна продукції виду А 
конкурента 2 

грн./од.  

5.  Відпускна ціна продукції виду А 
конкурента 3 

грн./од.  

6.  Відпускна ціна продукції виду А 
досліджуваного підприємства у % 
до ціни конкурента з мінімальною 
ціною 

% 

 

7.  Відпускна ціна продукції виду Б 
досліджуваного підприємства 

грн./од.  

8.  Відпускна ціна продукції виду Б 
конкурента 1 

грн./од.  

9.  Відпускна ціна продукції виду Б 
конкурента 2 

грн./од.  
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№ з/п 
Назва показників  

та параметрів цінової політики 
Од. вим. 

Величина або якісна 
характеристика 

1 2 3 4 
10. Відпускна ціна продукції виду Б 

конкурента 3 
грн./од.  

11. Відпускна ціна продукції виду Б 
досліджуваного підприємства у % 
до ціни конкурента з мінімальною 
ціною 

% 

 

12. Відпускна ціна продукції виду В 
досліджуваного підприємства 

грн./од.  

13. Відпускна ціна продукції виду В 
конкурента 1 

грн./од.  

14. Відпускна ціна продукції виду В 
конкурента 2 

грн./од.  

15. Відпускна ціна продукції виду В 
конкурента 3 

грн./од.  

16. Відпускна ціна продукції виду В 
досліджуваного підприємства у % 
до ціни конкурента з мінімальною 
ціною 

% 

 

17. Метод ціноутворення по товарах 
виду А 

х 
 

18. Метод ціноутворення по товарах 
виду Б х  

19. Метод ціноутворення по товарах 
виду В х  

20. Прибуток у відсотках до 
собівартості товару виду А 
досліджуваного підприємства 

% 
 

21. Прибуток у відсотках до 
собівартості товару виду Б 
досліджуваного підприємства 

% 
 

22. Прибуток у відсотках до 
собівартості товару виду В 
досліджуваного підприємства 

% 
 

23. Прибуток у відсотках до 
собівартості товару виду А 
головного цінового конкурента 

% 
 

24. Прибуток у відсотках до 
собівартості товару виду Б 
головного цінового конкурента 

% 
 

25. Прибуток у відсотках до 
собівартості товару виду В 
головного цінового конкурента 

% 
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Після таблиці доцільно узагальнено оцінити цінову політику 
досліджуваного підприємства і охарактеризувати резерви покращання її 
виконання. 

При аналізі політики розподілу (дистрибуції, продажу), серед інших 
таблиць, доцільно виконати табл. 2.22. 

Таблиця 2.22  
Аналіз політики розподілу на підприємстві ________________(назва 

підприємства) станом на 31.12.2012 р. 
 

№ 
з/п 

Назва показників та параметрів  політики 
дистрибуції 

Од. 
вимір. 

Величина або 
якісна 

характеристика 
1 2 3 4 

1.  Система збуту товарів виду А (проста або 
складна) 

х  

2.  Система збуту товарів виду Б (проста або 
складна) 

х  

3.  Система збуту товарів виду В (проста або 
складна) 

х  

4.  Метод збуту товарів виду А (прямий, 
непрямий, комбінований) 

х  

5.  Метод збуту товарів виду Б (прямий, 
непрямий, комбінований) х  

6.  Метод збуту товарів виду В (прямий, 
непрямий, комбінований) х  

7.  Вид каналу розподілу (канал нульового 
рівня, однорівневий канал, дво- або 
трирівневий канал) по товарах виду А і 
схематичне зображення каналу розподілу 

х  

8.  Вид каналу розподілу (канал нульового 
рівня, однорівневий канал, дво- або 
трирівневий канал) по товарах виду Б і 
схематичне зображення каналу розподілу 

х 
 

9.  Вид каналу розподілу (канал нульового 
рівня, однорівневий канал, дво- або 
трирівневий канал) по товарах виду В і 
схематичне зображення каналу розподілу 

х 
 

10.  Стратегія управління каналами розподілу х  

11.  Способи вирішення конфліктів у каналах 
розподілу 

х  

12.  Кількість пунктів продажу  по товарах виду А одиниць (наприклад, 1450 
пунктів у малих 
магазинах, 54- у 

великих магазинах, 
10 – у 

супермаркетах) 
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№ 
з/п 

Назва показників та параметрів  політики 
дистрибуції 

Од. 
вимір. 

Величина або 
якісна 

характеристика 
1 2 3 4 

13.  Кількість пунктів продажу  по товарах виду Б одиниць (наприклад, 1350 
пунктів у малих 
магазинах, 58 – у 

великих магазинах, 
12 – у 

супермаркетах) 
14.  Кількість пунктів продажу по товарах виду В одиниць (наприклад, 1250 

пунктів у малих 
магазинах, 34 – у 

великих магазинах, 
11 – у 

супермаркетах) 

 
Після таблиці доцільно узагальнено оцінити політику розподілу 

досліджуваного підприємства і охарактеризувати резерви покращання її 
виконання. 

При аналізі комунікаційної політики серед інших таблиць доцільно 
виконати табл. 2.23. 

Таблиця 2.23 
 

Аналіз якості маркетингових комунікацій підприємства 
_______________(назва підприємства) по товару А станом на 31.12.2012 р.  

(за 3-бальною системою) 
 

№ 
з/п 

Назва показника 
Одиниці 
вимірю- 

вання 

Дослід- 
жуване 
підпри- 
ємство 

Конкуренти 

1 2 3 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Реклама бали     
2. Зв’язки з громадськістю бали     
3. Брендінг бали     
4. Прямий маркетинг (директ-

маркетинг) 
бали     

5. Стимулювання збуту бали     
6. Персональні (особисті) 

продажі 
бали     

7. Участь у виставках і ярмарках бали     
8. Спонсорство бали     
9. Разом  бали     
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Таблиця 2.24  
Аналіз ефективності застосування комунікаційних (промоційних) заходів  
підприємства _______________(назва підприємства)  і його конкурентів  

у 2010-2012 роках 
 

№ 
з/п 

Назва показника 
Одиниці 
вимірю- 

вання 

Дослід- 
жуване 
підпри- 
ємство 

Конкуренти 

1 2 3 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Обсяг продажу тис. грн.     
2. Прибуток від основної 

операційної діяльності 
тис. грн.     

3. Витрати на просування тис. грн.     
4. Обсяг продажу у розрахунку 

на 1 гривню витрат на  
просування 

     

5. Прибуток від основної 
операційної діяльності у 
розрахунку на 1 гривню витрат 
на  просування 

 
 

   

 
Після табл. 2.23, 2.24 доцільно узагальнено оцінити комунікаційну 

політику досліджуваного підприємства і охарактеризувати резерви 
покращання її виконання. 

У третьому розділі на підставі результатів фінансово-економічного і 
маркетингового аналізу запропонувати заходи щодо удосконалення 
маркетингової діяльності підприємства. Заходи мають відповідати темі 
курсової роботи, їх має бути не менше п’яти. При розробці проекту заходів 
щодо удосконалення маркетингової діяльності необхідно базуватися на 
результатах маркетингового аналізу і використовувати періодичні видання 
та інформаційні ресурси, особливо журнали «Маркетинг в Україні», 
«Маркетинг в России и за рубежом».  

У висновках до курсової роботи стисло відображаються основні 
результати теоретичного, аналітичного і проектного розділів. Висновки 
виконуються шляхом копіювання головних положень вищеназваних 
розділів. Обсяг висновків – до 5 сторінок. 

Список використаних джерел складається із Законів України, 
нормативно-інструктивних актів, монографій, періодичних видань, даних 
офіційних сайтів, Інтернет – видань тощо, які використовувались в процесі 
виконання курсової роботи. Курсова робота є творчою компіляцією 
матеріалів із не менш як 20 джерел. Оформлення списку використаних 
джерел повинно відповідати чинним бібліографічним стандартам.  

Зразок оформлення бібліографічного опису: 
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1. Підручника, навчального посібника (один, два або три автори): 
Гончаров С.М. Основи маркетингу: Навч. посібник. / С.М. Гончаров, 
В.Д. Дупляк – К.: Вища школа, 1998. – 275с. 

2. Збірника наукових праць: Вісник. Економіка. Сучасні методи 
управління підприємством. Зб. наук. праць. Вип.4 (22).Ч.1. – Рівне: 
НУВГП, 2004. – 254с. 

3. Статті з журналу: Захарін С.В. Кредитування інвестиційної 
діяльності / С.В. Зарін // Фінанси України. – 2004. – №4. – с.97-105. 

4. Нормативних документів: Земельний кодекс України: Закон 
України від 13 березня 1992р. №2196 — ХІІ // Відомості Верховної Ради 
України. – 1992. – №23. – ст.354. – с.743-786. 

5. Електронних ресурсів: Липчук В.В.  Маркетинговий аналіз / В.В. 
Липчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // pidruchniki. Ws / 
1857031451887 / marketing / marketingoviy_analiz_-_lipchuk_vv. – Назва з 
домашньої сторінки Інтернету. 

У додатки виносяться матеріали, які є першоджерелом або 
доповнюють аналітичну базу роботи (наприклад, заповненні бланки угод, 
звітність юридичної особи (в тому числі фінансову звітність), приклади 
рекламних звернень тощо). Наприклад, наводиться фінансова звітність 
підприємства з інформаційних ресурсів pat.ua і smida.gov.ua. 

 
 

 

3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОФОРМЛЕННЯ 
КУРСОВОЇ РОБОТИ [10, с. 45-48] 

 

Курсову роботу друкують за допомогою комп’ютера на одній сторінці 
аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм) через 1,5 міжрядкових 
інтервали, шрифтом 14 пт, Тimes New Roman.  

Текст роботи необхідно оформляти, залишаючи поля: зліва 25 мм, справа 
– 10 мм, зверху – 20 мм, знизу – 20 мм.  

Текст основної частини роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти 
та підпункти. Заголовки структурних частин курсової роботи: «ЗМІСТ», 
«ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ 
ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами, вирівнюючи по центру.  

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з 
абзацного відступу. Крапку в кінці заголовку не ставлять. Якщо заголовок 
складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів 
друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. В 
кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка. Відстань 
між заголовком та текстом має дорівнювати 3 інтервалам. Кожний розділ 
курсової треба починати з нової сторінки. Підрозділи з нової сторінки не 
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починають. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, ма-
люнків, таблиць, формул подають арабськими числами без знака «№». 

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який 
включають до загальної нумерації. На титульному аркуші номер сторінки не 
ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому 
куті сторінки без крапки в кінці. 

Зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаних 
джерел не нумерують, але включають їх у загальну нумерацію. Номер 
розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», потім друкують заголовок розділу. 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу 
складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими 
ставлять крапку. В кінці номера підрозділу має стояти крапка, наприклад: 
«2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому самому рядку йде 
заголовок підрозділу. 

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту 
складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими 
ставлять крапку. В кінці номера має стояти крапка, наприклад: «1.3.2.» 
(другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому самому 
рядку йде заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка. Підпункти 
нумерують у межах кожного пункту за тими самими правилами, як пункти. 

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки) і таблиці необхідно 
подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або 
на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих 
сторінках, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, рисунок, 
розміри яких більше формату А4, враховують як одну сторінку і 
розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або у додатках. 

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах 
розділу, за виключенням ілюстрацій, поданих у додатках. Номер 
ілюстрації має складатися з номера розділу і порядкового номеру 
ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: рис. 1.2 (другий рисунок 
першого розділу). Номер ілюстрації, її назву і пояснювальні підписи 
розміщують послідовно під ілюстрацією.  

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у 
додатках) у межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним 
заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. 
Номер таблиці має складатися з номера розділу і порядкового номера 
таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад. «Таблиця 1.2» (друга 
таблиця першого розділу). 

При переносі частини таблиці на другий аркуш (сторінку) слово 
«Таблиця» і номер її вказують один раз справа над першою частиною 
таблиці, над перенесеними частинами пишуть слова «Продовження табл.» і 
вказують номер, наприклад: «Продовження табл. 1.2». 
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Формули (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер 
формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, 
між якими ставлять крапку. Номер формули пишуть справа на рівні самої 
формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула 3-го розділу). 

Примітки до тексту і таблиць, в яких вказують довідкові та пояснювальні 
дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки.  

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і 
друкують симетрично до тексту. Слово «Таблиця» та її назву починають з 
великої літери. Назву не підкреслюють. Таблицю розміщують після першого 
згадування про неї в тексті таким чином, щоб її можна було читати без 
повороту переплетеного блоку роботи або з поворотом за годинниковою 
стрілкою. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і 
розміщувати одну частину під другою в межах однієї сторінки. Якщо рядки 
або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в 
кожній частині таблиці повторюють її шапку, в другому випадку – боковик. 

Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного 
слова, його можна заміняти лапками; якщо з двох або більше слів, то при 
першому повторенні його замінюють словами «Те саме», а далі – 
лапками. Ставити лапки замість цифр, марок, знаків, математичних і 
хімічних символів, які повторюються, не слід. Якщо цифрові або інші 
дані в певному рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк. 

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати 
безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у 
формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба 
подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова 
«де» без двокрапки. 

Рівняння і формули треба виділяти в тексті вільними рядками. Вище і 
нижче кожної формули потрібно залишати не менше одного вільного рядка. 
Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака 
рівності (=) або після математичних знаків (-, +, х,:).  

При написанні курсової роботи необхідно давати посилання на джерела, 
матеріали або окремі результати з яких наводяться в роботі, або на ідеях і 
висновках яких розроблюються проблеми, задачі, питання дослідження. Такі 
посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність 
відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо 
нього, допомагають з’ясувати зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на 
останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися 
лише в тих випадках, коли в них є матеріал, який не включено до останнього 
видання. Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, огля-
дових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, в посиланні 
необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул 
з джерела, на яке посилаються. 
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Посилання в тексті курсової на джерела слід зазначати порядковим 
номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, 
наприклад: «. . .  у працях [ 1–7]...» або «у праці [7, с. 25]». Допускається 
посилання на джерела у виносках, при цьому оформлення посилання має 
відповідати його бібліографічному опису. Посилання на ілюстрації в 
роботі вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад: «рис. 1.2». 
Посилання на формули вказують порядковим номером формули в 
дужках, наприклад: «у формулі (2.1)». На всі таблиці курсової роботи 
мають бути посилання в тексті. При цьому слова «таблиця» в тексті 
пишуть скорочено, наприклад: «. . .  у табл.1.2». У повторних посиланнях 
на таблиці та ілюстрації треба вказувати «див.табл.1.3». 

Джерела можна розміщувати в списку одним із таких способів: в 
порядку появи посилань у тексті чи в  алфавітному порядку прізвищ перших 
авторів або заголовків; в хронологічному порядку. Відомості про джерела, 
які включені до списку, необхідно давати згідно з вимогами державного 
стандарту з обов'язковим наведенням назв праць.  

Додатки оформлюють як продовження курсової роботи після тексту 
роботи, розміщуючи їх у порядку посилань на них у тексті. Кожний 
додаток слід починати з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, 
надрукований угорі сторінки малими літерами тексту (з першої 
великої). Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої 
великої друкується слово «Додаток » і велика літера, що позначає 
номер додатку. Додатки слід позначати послідовно великими літерами 
української абетки, за винятком літер Є, І, Ї, Й, И, О, Ь, наприклад, додаток 
А, додаток Б і т.д. Якщо додаток один, тоді він позначається як додаток А. 

Ілюстрації, таблиці та формули, які розміщені в додатках, нумерують 
у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д. 1.2 – другий рисунок пер-
шого розділу додатка Д; формула (А. 1) – перша формула додатка А. 

 
 
 

4. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ 
СТУДЕНТАМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 
Оцінювання курсової роботи здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Розподіл балів, які отримують студенти за курсову роботу 
 

Пояснювальна записка Ілюстративна частина Захист роботи Сума 

до 60 - до 40 100 
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Розподіл балів, які отримують студенти за пояснювальну записку 
курсової роботи: 

Якість оформлення 

1) вступ - до 2 балів; 
2) теоретичний розділ – до 6 балів; 
3) аналітичний розділ – до 6 балів; 
4) проектний розділ – до 12 балів; 
5) висновки – до 2 балів; 
6) список використаних джерел – до 1 балу; 
7) додатки – до 1 балу.  
Разом за якість змісту курсової роботи – до 30 балів. 

 

8) Своєчасне надання роботи на перевірку – до 10 балів. 
9) Наявність і якість табличного та графічного матеріалу – до 10 балів. 
10) Якість оформлення роботи – до 10 балів. 

 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності з курсового проектування 

Оцінка  
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для курсової роботи 

90–100 А відмінно 

82–89 В 
добре 

74–81 С 

64–73 D 
задовільно 

60–63 Е 

35–59 
FX 

незадовільно з можливістю  
повторного складання 

0–34 F незадовільно з обов’язковим  
повторним вивченням дисципліни 
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Додаток В 
БЛАНК ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ 

 
Національний університет водного господарства  

та природокористування 
 

Кафедра маркетингу 
Дисципліна «Маркетинг» 
Напрям підготовки  6.030504 «Економіка підприємства» 
 Курс 3-й Група___ Семестр 6-й 

 
Завдання 

на курсову роботу студента 
________________________________________________________________ 

(прізвище,  ім’я, по батькові) 
1. Тема роботи:  
________________________________________________________________ 
2. Термін здачі студентом закінченої роботи  «__» ___________ 20___   р. 
3. Вихідні дані до роботи: Закони України, нормативно-інструктивні 

документи, результати маркетингових досліджень, дані українського 

порталу сайтів акціонерних товариств, дані smida.gov.ua, фінансова і 

статистична звітність підприємства, матеріали періодичних видань, 

спеціальна література за темою дослідження 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань): Вступ. 

Розділ 1 ………….. . Розділ 2………………. . Розділ 3………………….. . 

Висновки. Список використаних джерел. Додатки. 

5. Дата видачі завдання «__» ___________ 20___   р. 

Календарний план  
№ 
з/п 

Назва етапів курсової роботи Термін виконання 
етапів роботи 

Примітка 

1 Вступ, розділ 1, титульна сторінка і 
завдання на курсову роботу 

«_» _____ 20___   р. 
 

2 Розділ 2 «_» _____ 20___   р.  
3 Розділ 3, висновки, список 

використаних джерел, додатки  
«_» _____ 20___   р. 

 

 
Студент ________________      __________________________ 
Керівник _______________      __________________________ 
  
«_» _____ 20___   р. 
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Додаток Г 
 

Інформаційні джерела до виконання курсової роботи 
 

 1. Звітність підприємства: 
1) Баланс підприємства, ф. № 1. 
2) Звіт про фінансові результати, ф. № 2. 
3) Примітки до звітів  
4) Обстеження діяльності підприємства (організації) за рік, форма №1 

«Підприємство». 
5) Звіт із праці, ф. № 1-ПВ.  
6) Річний звіт підприємства по продукції, ф. № 1-п. 
7) Звіт про товарооборот, ф. №1-торг. 
8) Бізнес-плани. 
9) Матеріали маркетингових досліджень. 
10) Висновки аудиторських перевірок. 
  
 2. Періодичні видання: 
11) Журнал „Маркетинг в Україні”. 
12) Журнал «Маркетинг в России и за рубежом» 
13) Журнал „Маркетинг і реклама” 
14) Журнал „Мир упаковки” 
15) Журнал „Мир продуктов” 
16) Журнал „Новий маркетинг”, www.marketing.web-standart.net. 
17) Газета „Експерт Україна”, www.expert.ua 
18) Щотижневик „Бізнес”, www.business.kiev.ua 
 
 3. Інші джерела: 
19) smida.gov.ua 
20) pat.ua 
21) Українська асоціація маркетингу, www.uam.in.ua 
22) Державний комітет статистики України, www.ukrstat.gov.ua 
23) Законодавча база Верховної Ради України, www.zakon1.rada.gov.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


